фетиша, які пізніше дають можливість знову пережити злочин. Труп і сліди злочину
залишаються на місці злочину.
В сучасній кримінальній психології перевага віддається типології, яка виділяє 4 типи
серійного вбивці на основі переважної у нього мотивації:
1 – кілер-візіонер – у нього часто виникають галюцинації і маревні уявлення, які
підштовхують його до вбивства певних жертв. Цей тип слід класифікувати як психопатичний
і несамовитий, серед серійних вбивць кількісно представляє виключення;
2 – кілер-місіонер – вирішує таким войовничим способом переслідувати і карати
представників певних соціальних груп, яких він ненавидить;
3 – кілер-гедоніст – представники цієї категорії неоднорідні і включають три підгрупи:
хтиві вбивці, яким сам акт вбивства доставляє сексуальне задоволення; кілери-шукачі
пригод, які вбивають не через сексуальних мотивів, а через цікавість і інтересу до
екстремального досвіду скоєння вбивства. В обох варіантах можуть відбуватися садистські
дії, включаючи спотворення і розчленування жертв. Представники третьої підгрупи - кілери,
орієнтовані на комфорт, не цікавляться процесом вбивства. Вони вбивають жертву з тим,
щоб досягти інших цілей - для власної безпеки, для присвоєння особистого майна. Вибір
ними коштів і обставин злочину визначається тільки прагматичними міркуваннями;
4 – кілери-які прагнуть до влади і контролю – ці вбивці прагнуть до тотального
контролю над жертвою і домінування над чиїмось життям або смертю. На передньому плані
стоїть не сексуальне задоволення, а можливість вдатися до сексуальних дій.
Таким чином, ми можемо відзначити наявність досить суттєвого переліку типологій,
які все ж мають спільні риси, що чітко виділяють за стилем поведінки 2 основних типи –
організованого та неорганізованого серійного вбивцю, а за мотивами цей перелік трохи
різноманітніший і включає 4–6 основних типів. Такі класифікації звичайно умовні, але
дозволяють скласти психологічних портрет злочинця і звузити коло пошуків, оскільки даний
тип злочинців має досить шаблонну і передбачувану поведінку. Одною з основних завдань є
розробка теорій, що точніше визначають причини появи таких особистостей та дозволяють
чітко відносити певних осіб до груп ризику.
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ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
ДО ЗДОРОВ’Я В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
І. М. Гресько
Загальновідомо, що у молодому віці люди схильні недооцінювати значення здоров’я та
важливості його постійного підтримання та зміцнення. Звичайно, останніми роками серед
молоді поширилася мода на дотримання здорового способу життя (ЗСЖ) та відмови від
шкідливих звичок, що є позитивним явищем для суспільства. Однак, незважаючи на це,
студентство активно потребує превентивних заходів щодо формування відповідального
ставлення до здоров’я, яке передбачає дотримання основних принципів здорового способу
життя та відчуття відповідальності за власне самопочуття і стан організму.
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Слід зазначити, що наразі умови навчання для студентів зазнали значних змін, адже
через пандемію COVID-19 навчання відбувається в дистанційному режимі. Все ж, не
змінилося головне – студентська молодь більшість свого часу проводить у навчальному
процесі. Тож освітнє середовище має змогу впливати на рівень знань студентів у сфері
здоров’я, формувати ставлення до здоров’я та прищеплювати корисні звички.
Мета роботи – теоретичний огляд явища формування відповідального ставлення
студентів до здоров’я в освітньому середовищі.
Відомо, що у студентському віці відбуваються не лише якісні зміни інтелектуальної
сфери, а й самовизначення особистості, становлення самосвідомості, ціннісних орієнтацій та
життєвих орієнтирів. Даний період є одним із найсприятливіших для формування ставлення
до здоров’я, що як будь-який інший процес вимагає не лише активності з боку людини, а й
цілеспрямованого впливу, організацію та керівництво зі сторони оточення. Власне процес
формування можна розуміти як оволодіння певними рисами чи якостями, які необхідні для
успішної життєдіяльності [3, c. 28].
Формування відповідального ставлення до здоров’я потрібне тому, що відповідальність
виступає регулятором поведінки людини, коли вона розуміє наслідки своїх дій і відчуває свій
вплив на власне життя [4, c. 104]. Аналіз наукових джерел показав, що у структурі
відповідальності виділяють декілька елементів, а саме:
 когнітивний компонент відповідає за осмислення і розуміння змісту відповідальності
(наприклад, розуміння змісту феномену здоров’я, його факторів позитивного чи негативного
впливу тощо);
 емоційний компонент – це спектр емоцій (позитивні чи негативні емоції), які відчуває
людина, коли виконує дії, пов’язані зі змістом відповідальності;
 мотиваційний елемент виражається або у прагненні бути в колективі, або у виконанні
певних дій для привернення уваги з боку оточуючих і отримання винагороди;
 динамічний – це виконання важких і відповідальних дій або повна відмова від цього
через пасивність;
 регулятивному компоненту властива інтернальність (здатність до самокритичності)
або екстернальність (перекладання відповідальності на зовнішні обставини);
 результативна складова розуміється як результативність виконання дій [6, c. 107–108].
Таким чином, формування у студента відповідального ставлення до здоров’я в умовах
освітнього процесу передбачає роботу над збагаченням знань молоді про здоров’я та
здоровий спосіб життя, розвитком інтернальності особистості та підтримці студента у його
діях, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я.
Відповідальне ставлення студента до здоров’я передбачає формування у нього
внутрішньої позиції, що проявляється у регуляції реакцій і вольових діях щодо факторів
здоров’я для поєднання особистих можливостей і можливостей середовища з метою
підтримання здоров’я [2, c. 41]. Також дане явище можна розуміти як вольове утворення
особистості, що включає розуміння студентом значущості здоров’я і необхідності турботи
про нього, виконання цілеспрямованих дій щодо його збереження та розвитку [1, c. 67].
Як зазначають деякі автори, часто на заваді до отримання інформації про сферу
здоров’я стають ряд чинників, зокрема негативний минулий досвід, що сформував певні
переконання людини, звичка сприймати здоров’я як належне, механізми психологічного
захисту психіки (наприклад, заперечення чи витіснення) або несприятливий вплив мікро- чи
макрооточення на людину тощо [5, c. 317].
Для уникнення або мінімізації впливу вищезазначених чинників важливо
запроваджувати систему заходів направлення на збагачення знань молоді про здоров’я,
принципи здорового способу життя, можливі наслідки шкідливих звичок та ін. Такими
заходами у закладах вищої освіти можуть бути тижні здоров’я, виховні години, тематичні
соціально-психологічні тренінги, заняття з фізичної культури, семінари чи вікторини,
присвячені темі здоров’я, безпосередній приклад викладачів у дотриманні ЗСЖ, проєктна та
волонтерська діяльність студентів, спрямована на ознайомлення студентської молоді з темою
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здоров’я, а також надання доступу до спортивного майданчика університету та ін. В умовах
дистанційного навчання відтворити всю можливу систему заходів складно, однак деякі з
названих пунктів можуть бути використані в онлайн-режимі.
Отже, як в минулому, так і на сьогодні тема здоров’я молодого покоління залишається
актуальною. Студентська молодь є потенціалом розвитку держави, тому формування
відповідального ставлення до власного здоров’я має стати одним із ключових завдань
кожного закладу вищої освіти. Для досягнення даної мети існує низка варіантів заходів, що
можуть сприяти розвитку відчуття відповідальності за власне здоров’я та життя загалом.
Подальші наукові пошуки вбачаємо у дослідженні психологічних механізмів впливу Яконцепції на ставлення особистості до здоров’я.
Література
1. Гресько І. М. Формування відповідального ставлення до здоров’я як актуальна проблема сьогодення. Науковий
журнал з соціології та психології «Габітус». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій.
Видавничий дім «Гельветика». Вип. 17, 2020. С. 62–68.
2. Гусак П. М., Зимівець Н. В., Петрович В. С. Відповідальне ставлення до здоров’я: теорія та технології:
Монографія. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 219 с.
3. Крупник З. І. Формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної
реабілітації: дис. канд. пед. ...: 13.00.05 Умань, 2016. 306 с.
4. Оргєєва С. В., Хачатрян В. В., Лозенко Н. М. Відповідальність за власне здоров’я як домінантний аспект
здоров’язбереження студентів. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр.
К. : Національний авіаційний університет, 2017. Вип. 1(10). С. 102–107.
5. Супрун Д. М. Когнітивна, емоційна та поведінкова складова у детермінації поняття «ставлення до здоров’я».
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та
спеціальна психологія. 2010. Вип. 16. С. 315–318.
6. Ушакова Т. Ю. Структурні компоненти відповідальності: теоретико-методологічний аналіз. Наука і освіта.
2015. № 3. С. 106–112.

УДК 316.663.23

РОЛЬ БАТЬКІВ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ:
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ
А. А. Дударенко, І. В. Пузь
В ході філогенезу феномен сім’ї набув статусу фундаментального соціального
інституту, що слугує підґрунтям для функціонування усталених суспільних режимів,
зберігаючи та поширюючи специфічні традиції, звичаї та норми. Проте існують підстави
стверджувати, що першочергова роль родини передбачає не підтримку нормального перебігу
процесів у макросередовищі, а спрямована на забезпечення потомства необхідними
ресурсами для всебічного конструктивного розвитку. Отже, виховну функцію можна
ідентифікувати як невід’ємний сімейний атрибут, який вимагає від батьків максимальної
мобілізації внутрішнього потенціалу батьків задля надання дитині достатнього рівня
турботи, що в подальшому дасть їй змогу самоактуалізуватися на здоровій фізичній та
духовній основі. Загальновідомо, що між представниками чоловічої та жіночої статей
існують базові відмінності, які обумовлюють низку розбіжних тенденцій у пізнанні та
перетворенні навколишньої дійсності. Саме тому проблема впливу батька та матері на
процес виховання дітей характеризується як теоретичною, так і практичною значущістю,
адже удосконалення дитячо-батьківських взаємостосунків може викликати поліпшення
становища інституту сім’ї в умовах сучасного суспільства.
Метою даної роботи є висвітлення ролі батьків у процесі виховання дитини, зокрема
розкриття гендерних аспектів.
Сім’я являє собою специфічний морально-психологічний простір, в межах якого
дитина має можливість пізнати елементарні закономірності існування оточуючого світу, а
139

